UUCHWAŁA NR 319/XVI/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 27 lutego 2012 roku
w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej - Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego
w Gdańsku oraz nadania jej statutu
Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zmianami: z roku 2002 - Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, z roku 2003 - Nr 162 poz. 1568, z roku 2004 - Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z roku 2006 - Nr 126 poz. 875,
Nr 227 poz. 1658, z roku 2007 - Nr 173 poz. 1218, z roku 2008 - Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458,
z roku 2009 - Nr 157 poz. 1241, z roku 2010 - Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z roku
2011 Nr 21 poz.113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami: z roku 2010 - Nr 28 poz. 146,
Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) i art. 184 ustawy z dnia
09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zmianami: z
roku 2011 – Nr 288 poz. 1690) oraz § 6 pkt 2 Statutu Województwa Pomorskiego wprowadzonego Uchwałą Nr
541/XL/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 marca 2002 roku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2002
r. Nr 39 poz. 905 ze zmianami: z roku 2004 - Nr 56 poz. 1095, z roku 2006 - Nr 80 poz. 1691, z roku 2008 - Nr 76 poz.
1993).

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Z dniem 01 kwietnia 2012 roku tworzy się Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku stanowiący jednostkę
budŜetową Województwa Pomorskiego.
2. Z dniem 01 kwietnia 2012 roku nadaje się Statut Pomorskiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu
w Gdańsku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku przejmuje zadania realizowane od dnia 01 stycznia 2012 roku
przez Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku działający w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
4. Na podstawie art. 23¹ ustawy Kodeks Pracy pracownicy Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku zatrudnieni
w dniu 31 marca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, stają się z dniem 01
kwietnia 2012 roku pracownikami Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.
5. Z dniem 01 kwietnia 2012 roku wyposaŜa się Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
w mienie znajdujące się w dyspozycji Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku na dzień 31 marca 2012 roku,
a szczegółowy wykaz przekazanego mienia określi Zarząd Województwa Pomorskiego w protokole
zdawczo-odbiorczym.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego
Jan Kleinszmidt

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) nałoŜyła na samorząd województwa nowe zadania.
Zgodnie z brzmieniem art. 184 cyt. ustawy, do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez samorząd województwa naleŜy organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Na
podstawie art. 241 ustawy, marszałkowie województw zostali zobligowani do utworzenia ośrodków
adopcyjnych w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku powstały w strukturach
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizował
zadania przewidziane ustawą od dnia 01 stycznia 2012 roku. Decyzja o wyłączeniu Ośrodka ze struktur Urzędu
i utworzeniu samodzielnej jednostki budŜetowej została podyktowana względami organizacyjnymi.
Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa, na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy
z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.),
naleŜy tworzenie, przekształcanie i likwidowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
oraz wyposaŜanie ich w majątek.
Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku od dnia 01 kwietnia 2012 roku będzie realizował zadania w
zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawie z dnia 09
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisami wykonawczymi wydanymi na
ich podstawie, jak równieŜ Statucie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, a którego nadanie jest
niezbędne w celu prawidłowego realizowania zadań nałoŜonych na samorząd województwa przez ustawę z
dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W związku z powyŜszym koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr 319/XVI/12
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 27 lutego 2012 roku

Statut
Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie przepisów prawa, a
w szczególności funkcjonuje w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 149 poz. 887 ze zm.),
2) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
3) Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 ze
zm.),
4) Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458
ze zm.),
5) Uchwały Sejmiku i Zarządu Województwa Pomorskiego,
6) Regulamin Organizacyjny Ośrodka opracowany przez Dyrektora Ośrodka w porozumieniu
z Marszałkiem Województwa Pomorskiego,
7) niniejszy Statut.
§2
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Województwa Pomorskiego prowadzoną w formie jednostki
budŜetowej.
2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Gdańsk, a terenem działania Województwo Pomorskie.
3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Pomorskiego przy pomocy Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej.
Rozdział II
Cele i zadania
§3
1. Celem działania Ośrodka jest prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób
zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka.
2. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.

3. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a takŜe
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
§4
Do zadań Ośrodka naleŜy w szczególności:
1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do
przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie
zdrowia dziecka;
2) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
3) współpraca
z
sądem
opiekuńczym,
polegająca
w
szczególności
o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;

na

powiadamianiu

4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych
dokumentów;
5) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
6) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
7) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do
przysposobienia dziecka;
8) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które
przysposobiły dziecko;
10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich
kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania
dzieci w rodzinie przysposabiającej;
12) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąŜy oraz pacjentkom oddziałów ginekologicznopołoŜniczych,
które
sygnalizują
zamiar
pozostawienia
dziecka
bezpośrednio
po urodzeniu;
13) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;
14) przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu o którym mowa w § 3 ust. 1 zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 101 poz. 926 ze zm.) powierzonych przez Samorząd Województwa.
Rozdział III
Zasady działania i organizacja Ośrodka
§5
1. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Pomorskiego.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Województwa
za
całokształt
realizacji
zadań
Pomorskiego
i
ponosi
odpowiedzialność
i funkcjonowanie Ośrodka.

4. W celu realizacji zadań Dyrektor wydaje w ramach zwykłego zarządu lub w granicach udzielonych
pełnomocnictw: zarządzenia, polecenia słuŜbowe oraz wprowadza regulaminy wewnętrzne dotyczące
funkcjonowania Ośrodka.
5. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku
do osób zatrudnionych w Ośrodku.
6. Szczegółowe zadania oraz organizację działania, w tym godziny pracy Ośrodka określa Regulamin
Organizacyjny
Ośrodka,
opracowany
przez
Dyrektora
Ośrodka
w
porozumieniu
z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.
Rozdział IV
Gospodarka majątkowa i finansowa Ośrodka
§6
1. Ośrodek zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i naleŜyte wykorzystanie.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budŜetowa Województwa Pomorskiego, zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.
1240 ze zm.)
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym
zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.
4. Dyrektor Ośrodka moŜe zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w
zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka.
5. Wydatki Ośrodka powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady
uzyskiwania
najlepszych
efektów
z
danych
nakładów,
terminowej
realizacji
zadań
oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
6. Działalność Ośrodka jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej jest finansowane
z budŜetu Państwa.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§7
Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

